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 مؼدمة الباحث

 .احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

 وبعد:

َؾ َيْقَم اْْلُُؿَعِة »الؼقل يف حديث:  ففذه ورقات ُأَبِّين فقفا ـْ َغسَّ َم

َماِم  ـَ اْْلِ َر َواْبَتَؽَر، َوَمَشك َوََلْ َيْرَكْب، َوَدَكا ِم َواْغَتَسَؾ، ُثؿَّ َبؽَّ

َكاَن َلُف بُِؽؾن ُخْطَقٍة َعَؿُؾ َشـٍَة َأْجُر ِصَقاِمَفا  9َفاْشَتَؿَع َوََلْ َيْؾغُ 

ْعَؾؿ أهيا الؼارئ أن عؾؿ احلديث أن تَ  وجدير بالذكر شَوِقَقاِمَفا

 هيتؿ بادتـ والسـد. و)ادتـ(: هق كالم ادتؽؾؿ، 

أو َمـ دوكف. و)السـد(: هق شؾسؾة الرجال  شقاء أكان الـبل 

 ادقصؾة لؾؿتـ.

 فال َيغػؾ عؾامء احلديث عـ ادتـ بحال.

وقد  واملتن الذي معنا يف هذه الرسالة هو متن غريب وعجوب!! 

ا، يف مؼابؾ ثقاب كثر جاءت الغ رابة مـ أن فقف عؿاًل قؾقاًل جدًّ
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ا! وهذه مـ عالمات القضع يف إحاديث. وهذا هق  ا جدًّ جدًّ

 الذي صجعـل عذ أن أكتب هذه الرشالة.

 وجعلُت هذه الرسالة بابني:    

 ضرق احلديث وبقان عؾؾفا. الباب األول:

 . لصالةما جاء يف الصحاح يف فضؾ التبؽر الباب الثاين:

 واحلؿد هلل رب العادِّي اْلؿعة.

وَصؾن الؾفؿ وَشؾنؿ وَباِرك عذ شقدكا حمؿد، وعذ آلف وصحبف 

 أمجعِّي.

 وكتبف ببـاكف: الباحث أمحد بـ حمؿقد آل رجب

 م(1427 – 24 – 2آثـِّي ) ادقافؼ هـ(  2334) ـ  حمرم12

 –شفؾ احلسقـقة  -مـشلة أبق عؿر-يف قرية خالد بـ القلقد

 العربقة. مرصمجفقر   – حمافظة الرشققة

 42441426514واتس أب:      42412152117هاتػ 
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 الباب إول: ضرق احلديث وبقان عؾؾفا.

 متـ احلديث:

ـِ  َأْوسِ  ـْ عَ  َصذَّ اهلُل َعَؾْقِف  هللَِشِؿْعُت َرُشقَل اَقاَل:  َأْوٍس الثََّؼِػلن  ْب

َؿ َيُؼقُل:  َؾ يَ »َوَشؾَّ ـْ َغسَّ َر َواْبَتَؽَر، َم ْقَم اْْلُُؿَعِة َواْغَتَسَؾ، ُثؿَّ َبؽَّ

َماِم َفاْشَتَؿَع َوََلْ َيْؾغُ  ـَ اْْلِ َكاَن َلُف بُِؽؾن  9َوَمَشك َوََلْ َيْرَكْب، َوَدَكا ِم

 (.1)شُخْطَقٍة َعَؿُؾ َشـٍَة َأْجُر ِصَقاِمَفا َوِقَقاِمَفا

 

 

                                                      

وهناك زيادات يف بعض الطرق، ما أردُت أن أتوسع فوها وال أن أشغل هبا   (2)

 يث كله، وهي: لضعف احلد ؛القارئ

 (.وذلؽ عذ اهلل يسر)األوىل: 

 (. ـ غسؾ رأشفمَ ) الثاىوة: 

 (. وزيادة ثالثة أيام) الثالثة:

 .)أعامل الز( الرابعة:

9 لشدة ضعػفا وخمالػة رواهتا، ولضعػ اخلز وَثم زيادات ُأَخر، وكلها ال َتثبت 

 مـ أصؾف.
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 ،بة الكرامالصحا عدد من  روى هذه احلديث عن رسول اهلل 

  وإلوك أبرزهم:

 .أوس بـ أوس-

 .ديؼأبق بؽر الصن - 

 صداد بـ أوس.- 

 .عبد اهلل بـ عباس-

 .هريرة قأب- 

 أبق ضؾحة.- 

 وغرهؿ. 

 ًٓ  حديث أوس بـ أوس: :أو

 .(أبق إصعث الصـعاين) ةقؾ بـ آدَ بِ ْح ُذَ  عـف رواه

 الرواة: مجاعة مـ  ةبقؾ بـ آدَ ْح ورواه عـ ُذَ 

(، 385السمذي)و (،234داود) أخرجف أبق

(، 2476) وابـ ماجة، (2272،2273ائل)َس والـَّ 

، وعبد الرزاق يف (2431(، واحلاكؿ)25262، 25851وأمحد)

 (، وأبق ُكَعْقؿ يف )معرفة الصحابة(4464مصـػف )
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ان بَّ (، وابـ حِ 4417) وابـ أيب صقبة(، 2/247/788)

 (2465، 2462)وادثاين( يف )أحاد (، وابـ أيب عاصؿ1672)

 وغرهؿ.

عـ أوس بـ  إصعث الصـعاين، أيب ةبقؾ بـ آدَ ْح ُذَ  كؾفؿ عـ 

 .عـ رشقل اهلل  ،أوس

 أيب ةبقؾ بـ آدَ ْح ُذَ  تػرد  يف هذا الطريؼ تتؿثؾيف  والعؾة اْلشـادية 

 .بف، وهق َل ُيقثَّؼ ِمـ ُمْعَتَز  -إصعث الصـعاين

، وتبعفام ابـ (2)بانابـ حِ يل، وتبعف جْ ـ وثؼف ساحة العِ فلول مَ 

)وهق تقثقؼ  وابـ حجر، وأخرج لف مسؾؿ عبد الز، وتبعف الذهبل

 (.1) (الضؿـل كام يؼ

أن البخاري ذكره يف )التاريخ إوشط(،  وجدير بالذكر أن َتْعَلم

و)التاريخ الؽبر(، وَذَكره ابـ أيب حاتؿ يف )اْلرح والتعديؾ( وَل 

                                                      

 (254/ 3) إن صئت (الثؼات)واكظر  .بْس فحَ  (الثؼات)ان ذكره يف بَّ ابـ حِ (2)

(2262 .) 

 هتذيب إكامل(، و3/228(، وهتذيب التفذيب )1143اكظر الؽاصػ ) (1)

 .(116/ 5) الؽامل
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عذ عـدمها لـصا ، فؾق كان ثؼة َيذكرا فقف جرًحا وٓ تعدياًل 

 (.2ذلؽ)

، وٓ يتحؿؾ عتَز ـ مُ ؼ مِ قثَّ )َل يُ  :فلققل ،خلص حالفأُ ويؿؽــل أن  

 (.، ٓ شقام بؿتـ كفذا ادتـ الغريبالتػرد

ا ٕيب إصعث الصـعاين:  وَثؿ متابعة واهقة جدًّ

(، ومـ ضريؼف أمحد يف 4455أخرجفا عبد الرزاق يف مصـػف ) 

حمؿد بـ ، عـ شعقد بـ أيب هالل( مـ ضريؼ 25252ادسـد )

 ، مرفقًعا. شعقد إشدي، عـ أوس بـ أوس

ع أربعة َض ـ صالح: وَ ببقه، وقال أمحد ذَّ كَ وحمؿد بـ شعقد هذا )

( قالف بفؾَ ؾف ادـصقر عذ الزكدقة وَص تَ وقال أمحد: قَ  .آٓف حديث

 (.6846احلافظ ابـ حجر كام يف التؼريب )

 شعقد ومًها كبًرا أيًضا!وَوِهؿ حمؿد بـ 

                                                      

 (144/ 3) لؾبخاري ،الؽبر التاريخ، و(283/ 2) إوشط التاريخ(2)

 (262/ 3) حاتؿ أيب ٓبـ (والتعديؾ اْلرحو) .خؾقؾ حمؿقد بحقار ،(1626)

(2516.) 
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( عـ شعقد بـ 2/125/477كام أخرجف الطزاين يف الؽبر) 

، عـ َزّ ادة بـ كُ بَ عُ هالل، عـ حمؿد بـ شعقد ادصؾقب، عـ 

 ، مرفقًعا.أوس

ي بف اخلز،  وَثؿ ضريؼ آَخر قد ُيشغنب البعض بف، وحياول أن ُيؼقن

ا: لؽـف  ضريؼ ضعقػ جدًّ

شعقد بـ أيب هالل، عـ (  عـ 235) أخرجف أبق داود يف شــف 

 ، مرفقًعا.، عـ أوس الثؼػلَزّ ادة بـ كُ بَ عُ 

9 ٕكف شعقد بـ أيب هاللوالظاهر أن البالء يف هذا اْلشـاد مـ 

 روى احلديث عذ عدة أوجف فخؾط.

 وإلقؽ أبرز هذه إوجف: 

 شعقد، عـ حمؿد بـ شعقد ادصؾقب، عـ أوس مرفقًعا.-

قد ادصؾقب، عـ ُعَبادة، عـ أوس شعقد، عـ حمؿد بـ شع-

 مرفقًعا.

 شعقد، عـ ُعَبادة، عـ أوس مرفقًعا. -
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ػف ابـ حزم، وقال  وشعقد هق ابـ أيب هالل، وإن َوثَّؼف ققم فؼد َضعَّ

( ففذه وحدها 2)إحاديث خيؾط يف ،ءر يأ يما أدر أمحد: 

 كػقؾة بتدمر اخلز!!

ادة بـ ُكَزّ مـ أوس أو فنين ٓ أدري هؾ شؿع ُعبَ  وإضافة إىل هذا،

 َل يسؿع.

 وهـاك ضريؼ آَخر  مـؽر.

حدثـاه أبق بؽر أمحد ( فؼال: 2432أخرجف احلاكؿ يف ادستدرك) 

ادة، ثـا ثقر بـ بَ ح بـ عُ وْ بـ كامؾ، ثـا أمحد بـ القلقد الػحام، ثـا رَ 

ث دن يزيد، عـ عثامن الشقباين، أكف شؿع أبا إصعث الصـعاين حُيَ 

وس الثؼػل، عـ عبد اهلل بـ عؿرو، قال: قال رشقل عـ أوس بـ أ

 ـَ ا مِ كَ دَ وَ  ،َؾ َس تَ اغْ وَ  ةِ عَ ؿُ اْلُ  مَ قْ يَ  َؾ سَّ غَ  ـْ مَ »اهلل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ: 

 رُ ْج ا أَ قهَ طُ خَيْ  ةٍ قَ طْ ُخ  ؾن ؽُ بِ  فُ لَ  انَ كَ  9َت َص كْ أَ وَ  عَ ؿَ تَ اْش ، وَ َب َسَ اقْ وَ  امِ مَ اْلِ 

 .شافَ امِ قَ قِ وَ  ةٍ ـَ َش  امِ قَ ِص 

 

 

                                                      

 (.3/84)( هتذيب التفذيب)ظر اك (2)
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 وهق مسؾسؾ بالعؾؾ:  ت )أمحد(:قل

 عثامن الشقباين جمفقل. األوىل:

جعؾ احلديث مـ مسـد ابـ عؿرو. وهق خطل، والصقاب  الثاىوة:

 أكف مـ مسـد أوس بـ أوس. 

 مـؽرة. ففذه رواية فعثامن جمفقل، خالػ الثؼات،

ووجف الـؽارة أن اْلامهر مـ الثؼات رووا اخلز عـ أوس 

 مرفقًعا.

 : )عبد اهلل بـ عؿرو(.فزاد عثامن

 مـ اومهً ( اهلل عبد) زيادة فقؽقنلذا قال احلافظ ابـ حجر: 

 .(2)عثامن

وَثؿ ضرق ُأَخر لؽـفا واهقة، أعرضُت عـ ذكرها لضعػفا البِّي،  

 وحتك ٓ يؿؾ الؼارئ.

 

 

 

                                                      

 .(328/ 4) دةغُ  أيب ؼقؼحت (ادقزان لسان) (2)
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 ؾ اخلز:عَ ـ أَ مَ 

ومـ اْلدير بالذكر أن َتْعَؾؿ أن بعض العؾامء أصاروا إىل إعالل هذا 

 :اخلز

 (.1))لف عؾة مفدرة( قال الذهبي:

 (.2)ـ عؾؾف(مـفؿ مَ و) قال ابن كثري:و

من  إعالل هذا احلديثقلت )أمحد آل رجب(: واحلاصل عندي أن 

  :مخسةمور أل هذا الوجه

 السـد9 لعدم تقثقؼ أيب إصعث مـ ُمعتَز.ضعػ  األول:

                                                      

 (.2431، عؼب حديث رقؿ )(ادستدرك عذ الصحقحِّي)  (2)

 .غر ممثرة :هـا، أي (مفدرة)لف عؾة  :إن ققلف وقد يقول قائل:

غر  كبؿعـ (مفدرةققلف: )هذا حمتؿؾ، وغره حمتؿؾ أيًضا، وهق أن يؽقن  فيقول: 

  .ع عؾقفاؾَ طَّ ػة وغر مُ ؽتَش مُ 

فؽان هذا  وهذا القول األخري هو ما جنح إلوه شوخنا العدوي مراًرا أمامي،

، ففؾ (لف عذ مفدرة) :قال الذهبل: لؾباحث قالاحلديث كؾام ُعرض عذ فضقؾتف 

 اكتشاف هذه العؾة؟ َت اشتطع

سة الرشالة، ( ممش2/288) (إرصاد الػؼقف إىل معرفة أدلة التـبقف)اكظر   (1)

 حتؼقؼ هبجت يقشػ محد أبق الطقب.
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الصحاح  ، فػل، وخمالػتف دا يف الصحاحادتـ وغرابتف كؽارة ثاين:ال

أن كؾ خطقة ترفع درجة وتضع خطقئة، ولقس كؾ خطقة بلجر 

 شـة.

 أصار بعض العؾامء ْلعاللف كالذهبل وابـ كثر. ثالث:ال

 .ٕيب إصعث أي حديث يف صحقحف ج البخاريرن َل خُيَ  الرابع:

ج مسؾؿ ٕيب إصعث عـ أوس بـ أوس، وإكام  اخلامس: َل خُيَرن

 صامت وصداد بـ أوس.أخرج لف عـ ُعَبادة بـ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « َمن َبكَّر وابتكر...»ضعف حديث: تذكري َمن ادَّكَر ببيان 

 

65   

 

كتاب العؾؾ ، وإلقؽ كص ما يف ديؼحديث أيب بؽر الصن  ثاكًقا:

 .لؾدارقطـل

عـ حديث أوس بـ أوس الثؼػل، عـ أيب  اْلمام الدارقطـل ؾئِ ُش 

 َؾ سَّ ـ غَ مَ » ديؼ، عـ الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ قال: بؽر الصن 

 احلديث.... ش  ْب كَ رْ يَ  ََلْ ك وَ َش مَ ، وَ رَ ؽَ تَ ابْ وَ  رَ ؽَّ بَ ، وَ َؾ َس تَ اغْ وَ 

 ،انقَ كْ اري مـ رواية احلسـ بـ ذَ مَ فؼال: يرويف حيقك بـ احلارث الذَّ ِ

عـف، عـ أيب إصعث الصـعاين، عـ أوس بـ أوس، عـ أيب بؽر 

  ديؼ، عـ الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ.الصن 

 وخالػف مجاعة مـ الشامقِّي وغرهؿ.

يب إصعث، عـ أوس بـ فرووه عـ حيقك بـ احلارث، عـ أ

َل يذكروا فقف أبا بؽر، وهق  أوس، عـ الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ.

 (.2)الصقاب

 احلاصؾ أكف صاذ ٓ َيثبت، واحلديث حديث أوس. قلت )أمحد(:

 

                                                      

 (.34قؿ )حديث ر (135/ 2) (الـبقية إحاديث يف القاردة العؾؾ)اكظر   (2)

. 
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 ثالًثا: حديث صداد بـ أوس مرفقًعا:

حدثـا إبراهقؿ بـ حمؿد  (:2/279/7634قال الطرباين يف الكبري )

يص، ثـا عبد القهاب بـ الضحاك، ثـا إشامعقؾ بـ ؿْ ق احلِ رْ بـ عِ 

اش، عـ راصد بـ داود، عـ أيب إصعث، عـ صداد بـ أوس، قَّ عَ 

 مَ قْ يَ  َؾ َس تَ اغْ وَ  َؾ سَّ غَ  ـْ مَ »عـ الـبل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ  قال: 

 عَ ؿَ تَ اْش ، فَ امِ مَ اْلِ  ـَ ا مِ يبً رِ قَ  َس ؾَ َج  ؿَّ ، ثُ رَ ؽَ تَ ابْ ا وَ دَ غَ ، وَ ةِ عَ ؿُ اْلُ 

 .شافَ امِ قَ قِ ا وَ فَ امِ قَ ، ِص  ةٍ ـَ َش  ُؾ ؿَ ا عَ اهَ طَ َخ  ةٍ قَ طْ ُخ  ؾن ؽُ بِ  فُ لَ  انَ كَ  9َت َص كْ أَ وَ 

، وهق )مسوك،  فقف عبد القهاب الضحاك ؾت: وهذا كذب9قُ  

بف أبق حاتؿ( كام يف الؼريب ) براهقؿ بـ حمؿد بـ إو (.3146َكذَّ

  (، وَثؿ عؾؾ أخرى فقف.2) ق)صقخ غر معتؿد(رْ عِ 

 

 

 

 

                                                      

 (.288) (ادقزان)اكظر    (2)
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هـاك صقاهد أخرى هلذا احلديث  أمحد بن حممود آل رجب(:قلت )

 حديثريض اهلل عـف، و اددين إكصاريحديث أيب ضؾحة  مـ 

ريض اهلل عـفام، وحديث أيب هريرة ريض اهلل  بـ عباسعبد اهلل 

عـف... وغرها، لـ أذكرها لضعػفا الشديد، بؾ هل تقالػ 

ابعات، بؾ ُيْرَمك هبا وٓ ومـاكر، ٓ تصح ٓ يف الشقاهد وٓ يف ادت

 كرامة!!

 واحلؿد هلل رب العادِّي.

وَصؾن الؾفؿ وَشؾنؿ وَباِرك عذ شقدكا حمؿد، وعذ آلف وصحبف 

 أمجعِّي.
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 بعض َمـ َضعَّػ اخلز مـ ادعاسيـ:

: صقخـا مصطػك  بـ العدوي، حػظف اهلل: ًٓ  أو

 رَ ؽَّ بَ  ـْ مَ » :حديث ما صحة وقد ُسئِل فضولته أمامي وأىا أسمع:

 احلديث؟ ش ...َؾ َس تَ اغْ وَ  َؾ سَّ غَ وَ  ،رَ ؽَ تَ ابْ وَ 

ما يف ادتقن  ا، خمالػً  اراه صاذًّ وأُ  ا،متـف غريب جدًّ  فيجاب:

خطقئة، أما  فػل الصحاح أن اخلطقة ترفع درجة وحتطّ  ،الصحاح

 !!هذا فبؽؾ خطقة أجر شـة صقامفا وققامفا

 اهلل صذ اهلل عؾقف وشؾؿ. ثبت عـ رشقلراه يَ أُ  أكـل ٓ فاحلاصل: 

: شـده حسـ، ولؽـ متـف غريب ؼقؼف تػسر ابـ كثروقال يف حت

 (.2)ومستـؽر، فاهلل أعؾؿ

ث أبق عيل احلسـل العراقل.  ثاكًقا: الشقخ اُدَحدن

 ما ققلؽؿ يف حديث: فضولته فقلت: سيلت قد و

  ؟احلديث ش ...َؾ َس تَ اغْ وَ  َؾ سَّ غَ وَ  ،رَ ؽَ تَ ابْ وَ  رَ ؽَّ بَ  ـْ مَ »

 هذا احلديث مـؽر، باضؾ. فؼال:

                                                      

دار ابـ رجب.  /( ط22/456) (تػسر ابـ كثرقالف صقخـا يف حتؼقؼف ) (2)

 .(م1426)الطبعة إوىل: 
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 .-حػظف اهلل –فضقؾة الشقخ أبق عبد الرمحـ الظاهري  ثالًثا: 

َر »ما ققلؽؿ يف حديث:  فضولته فقلت:  سيلُت قد و ـْ َبؽَّ َم

 احلديث؟ ش َواْبَتَؽَر...

 .معؾقل حديث هق :فضولته فقال
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 . لصالة اْلؿعةالباب الثاين: ما جاء يف الصحاح يف فضؾ التبؽر

 ؾ التبؽر.قؽ بعض ما جاء يف الصحقح وفقف فضوال

َقاَل: َقاَل الـَّبِلُّ َصذَّ اهلُل َعَؾْقِف  َشْؾاَمَن الَػاِرِدن  ـْ عَ  األول:

ـْ ُضْفرٍ َٓ »َوَشؾََّؿ:  ََ ِم ُر َما اْشَتَطا ،  َيْغَتِسُؾ َرُجٌؾ َيْقَم اُْلُؿَعِة، َوَيَتَطفَّ

ـْ ضِقِب َبْقتِِف، ُثؿَّ خَيُْرُج َفاَل  ـْ ُدْهـِِف َأْو َيَؿسُّ ِم ـُ ِم ِه ُق َبِّْيَ َوَيدَّ  ُيَػرن

، ُثؿَّ ُيَصيلن َما ُكتَِب َلُف، ُثؿَّ ُيـِْصُت إَِذا َتَؽؾََّؿ اِْلَمامُ  َّٓ ُغِػَر َلُف  9اْثـَِّْيِ إِ

 (.2ش)َما َبْقـَُف َوَبِّْيَ اُْلُؿَعِة إُْخَرى

ـْ  ين:الثا  َعَؾْقفِ  اهلُل َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َقاَل : َقاَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َع

ـْ : »َوَشؾَّؿَ  لَ  َم ـَ  َتَقضَّ  َفاْشَتَؿعَ  اْْلُُؿَعةَ  َأَتك ُثؿَّ  اْلُقُضقَء، َفَلْحَس

اٍم، َثةِ َثاَل  َوِزَياَدةُ  اْْلُُؿَعةِ  َوَبِّْيَ  َبْقـَفُ  َما َلفُ  ُغِػرَ  9َوَأْكَصَت  ـْ  َأيَّ  َمسَّ  َوَم

 (.1)شَلَغا َفَؼدْ  احْلََص 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  :لثالثا َصذَّ اهلُل َعَؾْقِف َوَشؾََّؿ  هللَِأنَّ َرُشقَل ا ،َع

َب »َقاَل:  اَم َقرَّ ـِ اْغَتَسَؾ َيْقَم اُْلُؿَعِة ُغْسَؾ اْلَـَاَبِة ُثؿَّ َراَح، َفَؽَلكَّ َم

َب َبَؼَرةً  .َكةً َبدَ  اَم َقرَّ اَعِة الثَّاكَِقِة، َفَؽَلكَّ ـْ َراَح يِف السَّ ـْ َراَح يِف  .َوَم َوَم

                                                      

 (.824، 772(أخرجف البخاري)2)

 (.746أخرجف مسؾؿ) (1)
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َب َكْبًشا َأْقَرنَ  اَم َقرَّ اَعِة الثَّالَِثِة، َفَؽَلكَّ اَعِة  .السَّ ـْ َراَح يِف السَّ َوَم

َب َدَجاَجةً  اَم َقرَّ ابَِعِة، َفَؽَلكَّ ـْ َراَح يِف السَّ  .الرَّ اَم َوَم اَعِة اخلَاِمَسِة، َفَؽَلكَّ

َب َبْقَضةً  ِت اَداَلِئَؽُة َيْسَتِؿُعقَن  .َقرَّ َفنَِذا َخَرَج اِْلَماُم َحََضَ

ْكرَ   (.2ش)الذن

 فقائد مـ احلديث:

فنن  ،ؾ ادستحب لؾجؿعة أولف ضؾقَ الػجرْس يدل عذ أن الغُ  أواًل:

ر وآِخ  .قرهؿـة عـد أكثر العؾامء ومجفب السُّ ِص اغتسؾ قبؾف َل يُ 

َل  ،فنن اغتسؾ قبؾ دخقل يقم اْلؿعة .الغسؾ الرواح إىل اْلؿعة

 .لق اغتسؾ بعد صالة اْلؿعة سؾ، كامـة الغُ بُس  يلِت 

أن َمـ عؾقف غسؾ اْلـابة، فاغتسؾ لؾجـابة يقم اْلؿعة، كاوًيا  ثاىًوا:

رفع اْلـابة وُشـقة آغتسال لؾجؿعة9 فنكف جيزئف و حيصؾ لف رفع 

  (.1ابة وُشـة غسؾ اْلؿعة عـد أكثر العؾامء)حدث اْلـ

 

 

                                                      

 (.744(، ومسؾؿ)818، 772(أخرجف البخاري )2)

 (.82/ 7ٓبـ رجب )بترصف يسر( ) (فتح الباري)(1)
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وباحلديث اشَتدل اْلؿفقر عذ أن إفضؾ يف إضحقة أن  ثالًثا: 

 (.2تؽقن مـ اْلبؾ ثؿ البؼر ثؿ الغـؿ. وَعَؽس مالٌؽ إمر)

وفقف احلث عذ التبؽر إىل اْلؿعة، وأن مراتب الـاس يف  رابًعا: 

امهلؿ، وأن الؼربان والصدقة الػضقؾة فقفا ويف غرها بَحَسب أع

 (. 1تؼع عذ الؼؾقؾ كالؽثر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (.262/ 5) )بترصف يسر(( لؾعقـل عؿدة الؼاري ذح صحقح البخاري)(2)

 .(286/ 6) (ٓبـ ادؾؼـ التقضقح لرشح اْلامع الصحقح) (1)
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 فائدة:

 بعض ما جاء يف الصحاح يف أن اخلطقة َترفع درجة وحتّط خطقئة، 

 ولقس بؽؾ خطقة أجر شـة صقامفا وققامفا!!

 وشؾؿ عؾقف اهلل صذ الـبل عـ عـف، اهلل ريض هريرة أيب عـ أواًل:

 دابتف، يف الرجَؾ  ِّيعِ يُ  يقم، كؾ قة،صد عؾقف كمَ اَل ُش  كؾ: »قال

 وكؾ الطقبة، والؽؾؿة صدقة، متاعف عؾقفا رفعيَ  أو عؾقفا حيامؾف

 (.2)شصدقة الطريؼ َوَدلُّ  صدقة، الصالة إىل يؿشقفا خطقة

 زيدتَ  اْلؿقع صالة: »قال وشؾؿ عؾقف اهلل صذ الـبل عـ وعنه ثاىًوا:

 فنن درجة، عرشيـو امخًس  -شققف يف وصالتف بقتف يف صالتف عذ

 َل 9الصالة إٓ يريد ٓ ادسجد، وأتك فلحسـ، تقضل إذا أحدكؿ

 يدخؾ حتك خطقئة، عـف طّ وَح  درجة هبا اهلل رفعف إٓ خطقة طُ خَيْ 

 يلن َص وتُ  حتبسف، كاكت ما صالة يف كان ادسجد دخؾ وإذا ادسجد،

 اغػر الؾفؿ: فقف يصيل الذي جمؾسف يف دام ما  ادالئؽة عؾقف -يعـل –

 (.1) شفقف ثدِ حُيْ  َل ما !!ارمحف الؾفؿ لف،

                                                      

 (.2448(، ومسؾؿ)1782(أخرجف البخاري )2)

 (.538(، ومسؾؿ)366أخرجف البخاري) (1)
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 كائقة دياركا كاكت: قال ،امعـف اهلل اهلل ريض عبد بـ جابرعـ   ثالًثا:

 فـفاكا ادسجد، مـ فـؼسب بققتـا كبقع أن فلردكا ادسجد، عـ

 خطقة بؽؾ لؽؿ إن: »فؼال وشؾؿ، عؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 (.2)شدرجة

 أن هَسَّ  ـمَ »أكف قال:  عـف اهلل ريضبـ مسعقد عـ عبد اهلل  رابًعا:

 ىـادَ يُ  حقث الصؾقات همٓء عذ فؾقحافظ ،مسؾاًم  اغدً  اهلل كؼَ ؾْ يَ 

 وإهنـ اهلدى، ــُش  وشؾؿ عؾقف اهلل صذ لـبقؽؿ ََذَ  اهلل فنن هبـ،

 هذا يصيل كام بققتؽؿ يف صؾقتؿ أكؽؿ ولق اهلدى، ــُش  مـ

 .لضؾؾتؿ كبقؽؿ شـة تركتؿ ولق كبقؽؿ، ـةُش  لسكتؿ بقتف، يف ادتخؾػ

 هذه مـ مسجد إىل دؿِ عْ يَ  ثؿ فقر،الطُّ  ـِس حْ فقُ  يتطفر رجؾ مـ وما 

 هبا ويرفعف حسـة، خيطقها خطقة بؽؾ لف اهلل بتَ كَ  إٓ ادساجد،

 مـافؼ إٓ عـفا يتخؾػ وما ـارأيتُ  ولؼد شقئة، هبا عـف وحيطّ  درجة،

 حتك الرجؾِّي بِّي ىادَ هُي  بف يمتك الرجؾ كان ولؼد الـػاق، معؾقم

 (.1)شالصػ يف يؼام

                                                      

 (.553مسؾؿ) (أخرجف2)

 (.543مسؾؿ) (أخرجف1)
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 اخلامتة

ويف هناية الرشالة، أشلل اهلل تعاىل أن أكقن قد ُوفؼت 

 لعرض أبرز عؾؾ هذا احلديث.

وما كان مـ تقفقؼ فؿـ اهلل وحده. وما كان مـ خطل  

 فؿـ كػز ومـ الشقطان.

ُأحب أن ُأذكر إخقاين  وقبل أن ُأهني هذه الكلامت 

باْلقبال عذ العؾؿ  - يف جـبات إرضوأخقايت

الرشعل، ففق العؾؿ الـافع يف الداريـ، وأن يسكقا 

التؼؾقد إعؿك ويبحثقا ادسائؾ بعدل وإكصاف، وكؿ 

 َتَرك إول لمِخر!!

 واهلل وحده اهلادي إىل الرصاط ادستؼقؿ. 

وٓ أكسك كؾ َمـ شاكدين ووقػ معل يف كتابة أبحاثل، 

ـ أزري، وعذ رأشفؿ أيب وأمل وواشاين وصد م
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حػظفام اهلل ومتعفام بتامم الصحة والعافقة، وزوجتل 

 الغالقة حػظفا اهلل.

ث   مة اُدَحدن وٓ أكسك أن أصؽر صقخل ومعؾؿل، الَعالَّ

 أبا عبد اهلل مصطػك بـ العدوي، حػظف اهلل ورعاه.

 وكتبف ببـاكف: الباحث أمحد بـ حمؿقد آل رجب

 (   هـ2334)ـ  حمرم 12

 م(1427 – 24 – 2ادقافؼ آثـِّي )
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